Hockey Club
Sporkin Westkust

vzw

Sponsordossier 2016

Hockey in België

Hockey is één van de sterkst groeiende sportdisciplines in België, zeker sinds de
successen van onze nationale teams op de Olympische spelen te Londen in 2012.

Het is een sport die staat voor een sterk imago, gekenmerkt door fair play. Hockeyspelers vormen een gevarieerde doelgroep, waar jong en oud zich kunnen uitleven.

In 2014 waren er 35.000 leden aangesloten bij de Belgische hockey bond, verdeeld over
meer dan 80 clubs.

Hockey Club Sporkin Westkust vzw: een gemeente-overschrijdend initiatief

Onze club is jong , maar vol ambitie ! Sinds de oprichting in september 2014 konden we maand na maand
nieuwe leden bij de club rekenen, tot een 90 tal effectieve spelers op slechts 6 maanden tijd.

De grote toeloop toont dat er dus wel degelijk nood is aan een hockey-initiatief aan de Westkust, waar we tot
dusver de eerste en enige club zijn.

Om de reikwijdte van onze club te verruimen werd vanaf februari 2015 de naam veranderd van HC Sporkin Veurne
naar HC Sporkin Westkust: zo willen we leden aanspreken van de Panne tot Middelkerke en zelfs verder.
De toekomst is alvast verzekerd met een grote groep jeugdspelers, die meer dan 70% van het huidige
ledenaantal uitmaakt.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een mix van mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, advocatuur en sportwereld.

Pierre De Schepper (59) is voorzitter. In het dagelijks leven is hij kwaliteitsdirecteur bij een internationaal bedrijf.
Daarnaast is hij een liefhebber van watersporten en actief in serviceclub 51.
Brecht Gravensteyn (21) is hoofdtrainer. Hij studeert bachelor LO en is actief zeilwagenrijder bij De Krab in De
Panne.
Johan Decadt (52) is penningmeester. Hij is beroepshalve advocaat en was voorheen actief sporter en
bestuurder bij Marathon Atletiekclub Westhoek in Veurne.

Karen Lanoote (33) is bij Sporkin communicatie-verantwoordelijke en speelster in het damesteam. Zij is leerkracht
en houdt van paardrijden.

Jeroen Thieren is eveneens advocaat aan de Veurnse balie, en wendt zijn kennis en kunde aan als secretaris van de
club.

Lieselot Catteeuw (30heeft een bachelor Communicatiemanagement op zak, was voorheen actief bestuurslid van
Xbeach waar ze vooral verantwoordelijk was voor de sponsoring en de organisatie van de evenementen. Vandaag is
ze actief bestuurslid en penningmeester in verschillende verenigingen te Veurne en beroepshalve actief in de
interimsector.
Patrick De Schepper is zaakvoerder van Che Bello (Veurne) en is, naast een gewaardeerde “Gouden Sponsor”,
hoofdverantwoordelijke voor alle evenementen van onze club.

Naast de vaste bestuurders zijn er een handvol leden die actief meewerken aan de verdere uitbouw van de clubwerking.

Trainersteam

De trainingen worden gegeven door ervaren spelers en verschillende gediplomeerde trainers, die ook op
regelmatige basis bijscholingen volgen.

Naast Brecht hebben we ook de ervaring van Anne Nottebaert in huis. Anne speelde jaren op hoog niveau (72 maal
internationaal) en deelt nu zeer graag haar kennis met onze spelers en trainers.
Olivier Corio neemt de conditietrainingen voor zijn rekening.

Training

Onze uitvalsbasis vandaag is het Will Tura sportpark te Veurne, waar we volop werken om het kunstgrasterrein
competitie-klaar te krijgen voor officiële hockeywedstrijden.
De trainingen vinden plaats elke dinsdag en donderdag van 19-22 h.

Uniek zijn zeker ook onze strandtrainingen die we regelmatig houden op
zondagvoormiddag. Zo maken we als club gebruik van de mooie natuurlijke
faciliteiten die de Westkust te bieden heeft.
Deze trainingen gaan door op het strand aan Surfclub Windekind te Oostduinkerke.
In de winterperiode worden de outdoor trainingen op dinsdagavond vervangen door indoor trainingen.
Naast de vaste trainingsmomenten worden er ook hockeystages voor de
jeugd georganiseerd tijdens de schoolvakanties.
Naarmate het ledenaantal groeit en competitie zich aandient, zullen
de trainingsuren en locaties verder uitgebreid worden.

Gedragscode

Onze club hecht veel belang aan sportiviteit en respect in hockey. Om dit te
kunnen uitdragen, is een gedragscode opgesteld die elke speler vanaf zijn of haar
eerste inschrijving zou moeten volgen. Ook de ouders spelen een zeer belangrijke
rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge spelers. Alle(e)n samen kunnen we
fair-play realiseren!!

Hockey aan de Westkust - onze toekomst
Op korte termijn

De komende 2 tot 3 jaar ligt de focus op groei.
Dat betekent groeien qua aantal leden én op sportief vlak. Als club wensen we
te investeren in ledenwerving via sportkampen en stages, schoolsportdagen,
open- deurdagen en andere evenementen.

Op sportief vlak willen we dan weer investeren in infrastructuur en materiaal
alsook in opleiding van zowel trainers als spelers – en wedstrijdervaring opdoen
in vriendschappelijke wedstrijden en deelname aan tornooien.

Op middellange termijn

De komende 5 jaar hebben we de ambitie om in alle reeksen ( jeugd en volwassenen ) met een competitieploeg aan te
treden.
Ook willen we zelf een eigen lokaal recreatief tornooi op touw zetten, waar trouwens op 28 juni 2015 de spits werd
afgebeten met ons eerste clubtornooi in onze jonge geschiedenis.

Tenslotte wensen we onze club op de kaart te zetten in België , door het organiseren van het eerste Westkust
beachhockey tornooi, waar we uit het ganse land clubs willen aantrekken om de ‘ Hockey king of the beach ‘ – cup te
strijden

Clubleven

Het sportieve gedeelte gaat uiteraard hand in hand met een sociaal gebeuren. Als club wensen we een
vriendengroep uit bouwen die naast samen sporten ook genieten van andere activiteiten. Zo organiseerden we
reeds een bowlingavond, deden we mee aan de sportquiz van de sportdienst Veurne en staat er in juni telkens een
clubbarbecue en familiedag op de agenda.

Sociaal project - sportieve werking voor mindervaliden en kansarmen

Ook op de agenda staat het op touw zetten van hockey training voor mindervaliden. Concreet zijn de eerste
gesprekken aan de gang met verschillende scholen en verenigingen die zich vandaag reeds inzetten voor deze
bijzondere doelgroep.

Wat kan u als sponsor doen om onze club te helpen groeien?
De lidgelden zijn vandaag onze belangrijkste bron van inkomsten.

Het is onze ambitie de drempel zo democratisch mogelijk te houden , om zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans
te bieden om hockey te spelen. Daarnaast kunnen we beperkt genieten van een aantal subsidies.
Onze lidgelden in seizoen 2014-2015:
Geboren voor 1997 : 185 €(1 training per week) / 220 € (2 trainingen)
Geboren tussen1998-2001 : 150 € / 180 €
Geboren na 2002 : 135 €

Enkel lidgelden zijn uiteraard niet toereikend om verder te groeien. We zoeken nog:



Financiële sponsoring

De ontwikkeling van onze jonge club vereist uiteraard meer middelen, die we vooral door middel van financiële
sponsoring, afkomstig van bedrijven en ondernemingen, wensen in te zamelen.
Het budget is voornamelijk bestemd voor de aankoop en onderhoud van materiaal, de huur van de
terreinen en de organisatie van sportevenementen.
Afhankelijk van de waarde wordt een returnpakket opgesteld.



Materiële sponsoring



Sympathisanten

De waarde van de materiële sponsoring wordt in samenspraak tussen U en Hockey Club Sporkin Westkust
bepaald. Afhankelijk van de waarde wordt een returnpakket opgesteld.
Onze club is voortdurend op zoek naar personen, organisaties en ondernemingen die ons sportief project
vrijblijvend willen ondersteunen. Het bestaan van de club zoals de onze is immers uniek voor de Westkust.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hockey Club Sporkin Westkust houdt graag rekening met uw behoeften of wensen bij het bespreken van een
sponsorpakket, zodat ook u een meerwaarde ziet in uw bijdrage.
Er zijn een aantal standaardmogelijkheden, of we bekijken samen op maat wat best werkt voor beide partijen.
Ongetwijfeld zullen onze return-mogelijkheden in de toekomst sterk toenemen, samen met de groei en
ontwikkeling van de club.

Vandaag heeft u het voordeel in te stappen bij de opstartfase van onze club – wat op langere termijn van onze
kant niet zal vergeten worden!
Ons intern en extern netwerk zal in de toekomst steeds uitgebreider worden, met toegang tot kleinere en
grotere ondernemingen
De groei van de hockeysport en onze ambities in competitie zullen bijdragen tot een toenemende visibiliteit,
zowel op regionaal als op nationaal vlak. Onze banden met de hockeyclub van Malo-les-bains (Dunkerque)
geven er ook een internationale uitstraling aan.
Uw steun en naam bekendheid kunnen via verschillende kanalen in de kijker worden gezet:
Website visibiliteit
E-mail en nieuwsbrief visibiliteit
Pancarte naast het terrein tijdens trainingen en evenementen
Kledij sponsoring
Sportieve events sponsoring
Sociale events sponsoring
...
Financiële sponsoring kan reeds vanaf een bedrag van 250 €.

Sympathisant: 250 € / jaar
Brons:500 €/ jaar
Zilver: 1000 / jaar
Goud: 2500 €/ jaar

Vanaf een zilveren sponsoring wordt u automatisch lid van onze club, en wordt u uiteraard ook steeds
uitgenodigd op onze sportieve en sociale events.

We kunnen u een aantal standaardpakketten voorstellen of op maat werken :
Onze standaardpakketten leveren u de volgende visibiliteit op:
Logo op website

Logo op nieuwsbrief / pancarte naast
terrein tijdens trainingen
Secundair logo op kledij( polo/ rok/
broek/ hoody / rug/ front)
Primair logo op kledij ( polo/ rok/ broek/
hoody / rug/ front)
Logo op sportieve events -drukwerk
Logo op sociale events drukwerk

Banner / parapost op sportieve events

Sympathisant
x

Brons

x
x

Zilver

x
x

Goud

x
x
x

Banner/ parapost op sociale evenementen
Onze maat pakketten – alsook de return van uw materiële sponsoring – worden graag met u besproken.
Voor verder contact: Pierre De Schepper

Bedankt alvast voor uw sympathieke steun!

Met oprechte dank aan wie ons nu al steunt:

pierre@hcwestkust.be of op gsm: +32 (0)477 39 36 13
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